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Általános főzési tudnivalók és receptek  

Tojásrántotta – tükörtojás 

Melegítse elő az edényt közepes hőfokon „10 óra” állásig. 

Egy csepp olajat öntsön az edényben éss üsse bele a tojásokat. 

A fedő nem kell a sütéshez. 

 

Lágy tojás  

Egy kevés hideg vizet öntsön az edénybe, mossa meg a tojást és tegye az edénybe.  

Közepes hőfokon melegítse „10 óra” állásig „ majd csökkentse a legkisebb hőfokra a 

tűzhelyét (tegye takarékra).  

Ezen a hőfokon „13 óra” állásig főzze.  

 

Kemény tojás 

Lásd mint lágy tojás, csak „16 óra” állásig hagyja főni. 

 

Leves főzése gyorsfőzővel 

Az edénybe minden egyszerre kerül. Zöldség, hús, krumpli stb. fűszerek. 

Legnagyobb energiafokozaton felmelegítjük, majd miután lezárt a fedő (nyomás alá került), a  

legkisebb hőfokra állítjuk. 

A hús nagyon puha lesz, a zöldségek ropogósak maradnak. 

FŐZÉSI IDŐK 

Zöldséglevesek    2-4 perc 

Csirkéből készült ételek   5 perc 

Kacsából, libából készült levesek 10-12 perc 

Sertéshúsból készült levesek  15 perc 

Marhahúsból    18-22 perc 

Csülök      35-40 perc 

Sonka      35-40 perc 
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Zöldségpárolás 

Hideg edénybe helyezze a vízből kiemelt zöldségeket. 

(Ne szárítsa, törölje le a zöldségeket!) 

Közepes hőmérsékleten kb. „10 óra” állásig melegítse az edényt a zöldéggel együtt, majd 

kapcsoljon a  legkisebb hő fokozatra! 

A „13-14 óra” állása között megfő a zöldség kb. 10-12 perc alatt a 20 cm átmérőjű edényben. 

Bármilyen zöldséget főzhet egymás mellett az edényben, nem adják át az ízeket egymásnak. 

Minden zöldség megőrzi a maga jellegzetes ízét. 

 

Rizsfőzés 

I. variáció 

Hideg edénybe tegye a megmosott rizst, hagymát, sót, borsot, stb. 

Kb. másfélszeres mennyiségű vizet öntsön rá: a rizs fölött kb. egy ujjnyi víz legyen. 

Közepes hőfokon melegítse „10 óra” állásig, majd csökkentse a legkisebb hőfokra a 

tűzhelyét. 

A „16 óra” állásig ( a 2.piros jelzésig ) párolja tovább. Ekkor elzárhatja a tűzhelyet. 

Hagyja még tovább a fedő alatt, hogy a szemek szépen megdagadjanak. 

Tálalás előtt petrezselyemmel ízesítse. 

 

II. variáció 

Melegítse elő az edényt közepes hőfokon „10 óra” állásig. 

Kb. 2 cseppnyi olajat öntsön az edénybe, majd párolja meg rajta a hagymát. 

Miután megdinsztelődött a hagyma, tegye rá a rizst, fűszereket, és a fönt leírt módon főzze 

tovább. 

Ha gyümölcsös húsok mellé kínálja a rizs köretet, fahéjat is tehet főzéskor a rizsre. 

Így különleges ízhatást érhet el. 
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Tésztafőzés 

Tegye a vizet az edénybe, majd forrásig melegítse. 

Az arányok a következők: a tészta mennyiségének mindig a duplája a víz: 

kb. 0,50 dkg tészta – 1 liter  víz. 

Amikor forr a víz (kb. „12 óra” állás), tegye bele a tésztát, majd a sót. 

Fontos! A sót mindig akkor tegye a vízbe, ha már a tészta is benne van. 

Annyi ideig főzze, amennyi a tészta utasításán van (kb. 8-12 percig) kis hőfokon. 

Mire a tészta megfő, felszívja a vizet, és nem kell semmit sem leszűrnie róla. 

 

Tészta carbonara 

50 dkg penne vagy orsó vagy amit, szeretnek. 

kb. 1 liter folyadék 

15 dkg füstölt sonka (fekete erdei) 

(lehet bármilyen felvágott is, vagy maradék sült csirke felcsíkozva) 

20 dkg mozzarella sajt  

5 dkg füstölt sajt 

3 dl tejszín 

kukorica 

só, bors, fokhagyma, oregano 

ízlés szerint még más zöldséget is hozzátehet: pl. brokkoli, zöldborsó, karfiol, sárgarépa, 

gomba stb. 

A tésztafőzésnél leírtak szerint tegye fel a vizet (7dl víz) forrni, majd mindent egyszerre 

tegyen bele a forrásba lévő vízbe (tejszín, sonka,tészta, stb.). 

Útmutató szerint főzze néhány percig kis hőfokon. 

Mikor megfőtt a tészta, tegye rá a sajtot és a sütőben süsse szép pirosra grill funkción 

néhány percig, kb.200°C-on. 
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Spenótos tészta 

1 zacskó spenót (mirelit) 

50 dkg tészta (masni, penne, orsó …) 

3 dl tejszín 

7 dl víz 

1 fej fokhagyma 

4 tojás 

só,bors,pici őrölt szerecsendió 

20 dkg sajt (lehet füstölt és natúr) 

 

A vízzel együtt tegye fel a spenótot. 

Mikor forr a víz (kb. „12 óra” állásnál) tegye bele a tésztát és minden hozzávalót a tojás 

kivételével. 

Főzze az útmutató szerint néhány percig (8-12 perc) kicsi fokozaton. 

Néhányszor keverje meg a tésztát! 

Mikor már majdnem megfőtt a tészta, verje fel a tojásokat, majd keverje a tésztához. 

Néhány percig ezzel is főzze, majd szórja meg sajttal és süsse át a sütőben, míg a sajt 

megpirul a tészta tetején. 
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Gombapörkölt 

1,5 kg gomba 

(minél több féle gombából készül annál finomabb lesz) 

(laska, champion, rókagomba….) 

2 fej hagyma 

só, bors, pirospaprika, piros arany 

tejföl 

 

A hagymát hideg edényben megdinszteljük kb.”14-15 óra” állásig. 

Ha megdinsztelődött, rátesszük a feldarabolt gombát, fűszereket, fedővel lefedve kb. 15-20 

percet pároljuk legkisebb hőfokon. 

Amikor elkészült, hozzákeverjük a tejfölt, amibe 1 kiskanál étkezési keményítőt elkevertünk. 

Felforraljuk és sajtos palacsintával tálaljuk. 

Palacsintát a Lux edényben megsütjük, füstölt és natúr sajttal keverve összehajtjuk.  

Sütőben átsütjük és rátesszük a gombapörköltet. 
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Sült oldalas 

1 kg oldalas 

1 fej fokhagyma 

2 fej vöröshagyma 

zöldpaprika, só, bors,sertéssült fűszerkeverék 

 

A Lux főzőedényt (20 cm átmérőjűt) közepes hőmérsékleten melegítse elő „10 óra” 

állásig. 

Süsse át a feldarabolt szeleteket, úgy, hogy minden szelet szép piros ropogós legyen. 

Hagyja a közepes fokozatot átsütés közben. 

Miután pirosra sültek a darabok, fűszerezze ízlés szerint, tegye rá a fokhagymát is. 

Ha nincs elegendő leve, öntsön hozzá 1 dl fehér bort. 

Fedje le a 20 cm átmérőjű gyorsfőző fedővel,  s miután lezárt (nyomás alá került),  

(„11 és 13 óra” között marad a mutató főzés közben) 10 percig főzze. 

Ha leengedett (visszahűlt a fedő),  cserélje át a gyorsfőző fedőt a hőmérsékletkijelzős fedőre  

és süsse ropogósra az oldalast. 

(Ha kell, rakja át előmelegített,  24 cm átmérőjű edénybe.) 
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Rántott hús, gomba vagy zöldség sütése 

A húst sose sózza be előző este, mert megkeményedik. 

Legjobb, ha a tojásba teszi a sót és a szokásos módon ezután panírozza be. 

Liszt, tojás, prézli, majd forgassa át a panírozott szeleteket egy kevés olajban. 

Az így előkészített húst a 24 cm átmérőjű sütő edénybe helyezze. 

Az edényt üresen melegítse közepes hőfokon a „10  óra” állásig ekkor tegye a rántani kívánt 

ételt az edénybe. 

Közepes hőfokon süsse. 

A fedőt sütés közben helyezze vissza a sütőedényre. 

Addig süsse az egyik oldalát, míg szép piros ropogós lesz a panírja, majd fordítsa meg. 

Ekkor már csak félig helyezze a fedőt az edényre, hogy a keletkező pára ne csapódjon vissza, 

ropogós maradjon a hús vagy bármilyen más rántott étel. 

 

Pörköltek készítése 

Az edényt „10 óra” állásig melegítse elő, közepes hőfokozaton. 

Tegye bele a húskockákat, és pirítsa meg pirosra. Először odatapad az edény aljához a hús, 

majd ha a rostok összezáródtak, a húst elengedi az edény. 

Tegye rá a hagymát, paradicsomot, paprikát, sót, borsot, pirospaprikát, ízlés szerint, amit 

még kíván. 

Keverje össze és tegye rá a gyorsfőző fedőt. 

(Ha gyorsfőző fedővel készíti kb. 1dl vörösbort vagy vizet öntsön hozzá.)  

Csirkehús  5 perc 

Sertéshús  10-13 perc   A főzési idő akkor kezdődik,  

Marhahús  18-22 perc         miután az edényben lévő étel nyomás alá került. 

Tyúkhús  25 perc 

 Amennyiben a thermocontrollal ellátott fedővel főz, nem kell víz vagy folyadék. 

Ha híg a szaftja, vegye le a fedőt miután megfőtt, és néhány percig nagyobb hőmérsékleten 

forralja az ételt. Be fog sűrűsödni a szaftja. 
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Máj sütése grill-piramiscsúcsos edényben 

A májat olajos pácban készítse elő. 

0,5 kg csirke máj 

1dl oliva olaj 

majoranna 

zúzott fokhagyma ( 2-3 gerezd ) 

Ne sózza a májat sütés előtt! 

A hideg sütőedénybe tegye a májat, és melegítse ”11 óra” állásig közepes fokozaton. 

Vegye le a fedőt és forgassa a májat, míg szép pirosra sül. 

FONTOS!  Ha hideg edénybe teszi a májat, nem fog csapkodni sütés közben. 

 

Grill csirke 

1 db grillezni való csirke (kb. 1 kg) 

fűszerek, rozmaring, majoranna, só 

alma 

 

A csirke belsejét fűszerezze meg, dörzsölje be jól a csirke hasát. 

Kívülről csak akkor fűszerezze, ha már minden oldalát átpirította a csirkének. 

Melegítse elő a 24 cm átmérőjű sütőedényt „10 óra” állásig közepes hőfokon. 

Tegye bele a csirkét és süsse minden oldalát szép pirosra. 

Most fűszerezze kívülről is. 

Tegye a 24 cm átmérőjű kombitálat a sütőedény tetejére harangfedőként. 

Csökkentse a hőmérsékletet és kb.20-20 percig süsse a hasán, majd a hátán is a csirkét. 

Amikor kezd már puhulni (kb. félidőben), tegye a felnegyedelt almát a csirke köré. 

Akkor lesz kész, mikor minden oldalon ropogós, húsa pedig finom porhanyós. 

Kb. 45-perc. 
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Fasírt 

0,5 kg darált hús 

2 tojás 

zsemle vagy kenyér 

2 hagyma reszelve 

2-3 gerezd fokhagyma áttörve 

só, bors, paprika 

prézli 

 

Gyúrjuk össze a darált húst.  

Formázzunk gombócokat, forgassuk meg prézliben, majd pedig olajban is.  

Melegítsük fel a 24 cm átmérőjű sütőedényt „10 óra” állásig. Ekkor tegyük bele a 

húspogácsákat, és süssük fedő alatt néhány percig közepesnél kicsit kisebb hőfokon  

(kb. 4-5-ös fokozaton).  

A másik oldalt már fedő nélkül süthetjük, kb. úgy, mint a rántott húst. 
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Töltött paprika 

0,5 kg darált hús (pulyka) 

10 dkg rizs 

1 tojás 

kevés víz 

1-2 nagy fej hagyma reszelve 

só, bors, cukor 

fokhagyma 

étkezési keményítő 

paradicsom püré konzerv 

3 liter paradicsomlé - bele 1 hagyma 

paprika ( vagy lecsó ) 

 

Elkészítjük a darált húsból a masszát és beletöltjük a paprikába. 

Ha nem szereti a család a paprikát, csak gombócokat formálunk, és a paradicsomlébe tesszük 

főni. 

A lecsó télen jó ízt ad neki, és helyettesíti a paprikát. 

Nagy fokozaton kezdjük a főzést a gyorsfőzővel, mikor lezárt takarékra állítjuk és 10 percig  

„11-13 óra” állás között főzzük. 

Ha leengedett, tálaljuk, de előtte sűrítjük paradicsom pürével, amibe 2 teáskanál étkezési 

keményítőt kevertünk el. Ezzel még forraljuk 1-2 percig. 
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Borsos tokány 

1 kg hús (sertéslapocka vagy marhahús) 

2 nagy fej hagyma 

majoranna 

só, bors, pirospaprika 

1 dl fehér bor 

A húst felcsíkozzuk és a „10 óra§ állásig felmelegített, 24 cm átmérőjű sütőedénybe tesszük. 

Szép piros kérget sütünk a húsnak, rátesszük a fűszereket, bort és lezárjuk a gyorsfőző 

fedővel. 

Először nagy hőfokon főzzük, míg a nyomáskijelző felemelkedik, majd takarékra tesszük, és 

10 percig főzzük alacsony hőfokon. Makarónival vagy rizzsel tálaljuk.  

 

Sertésborda paprikás mártásban 

6-8 szelet tarja 

3 nagy fej hagyma 

1 dl tejszín 

0,5 dl fehér bor 

2 dl tejföl 

pirospaprika ízlés szerint 

só, bors 

tartósítószer nélküli sertéssült fűszerkeverék 

Melegítse elő a 2,7 l 24 cm átmérőjű sütőedényt üresen közepes hőmérsékleten a „10 óra” 

állásig. 

Tegye bele a húst, majd süsse előbb az egyik oldalát, majd a másik oldalát is szép piros 

ropogósra. Miután megfordította a húst, fűszerezze, majd vegye ki és tegye a megfordított 

fedőbe. Ezután a többi hússzeletet is süsse át az előbb leírtak szerint. 

A feldarabolt hagymát tegye a hús szaftjába és párolja alacsony hőmérsékleten fedő alatt, 

amíg a mutató eléri a ’14 óra’ állást. A megpirított szeleteket helyezze vissza az edénybe – 

most már egymáson is lehetnek. Öntse rá a bort. Továbbra is tartsa tűzhelyét alacsony 

fokozaton. Öntse rá a tejszínt és a tejfölt és rövid ideig forralja őket a hússal.  A hőmérséklet 

kijelző a 2. piros tartományban lehet a főzés befejezéséig. A teljes elkészítés kb. 45 perc. 
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Zöldséges rizses hús 

0,5 kg rizs 

0,5 kg sertéshús 

zöldborsó, sárgarépa, zeller, kukorica ízlés szerint 

petrezselyem zöld 

2 fej vöröshagyma 

só, bors 

 

A megfelelő átmérőjű edényt előmelegítjük a ’10 óra’ állásig közepes hőmérsékleten. 

Beletesszük a húst és megpirítjuk. (Szép piros kérget kapjon a hús) Rátesszük a hagymát, a 

kockára vagy karikára vágott zöldséget és a rizst. Fűszerezzük. Dupla mennyiségű vizet 

öntsünk rá (ha mirelit zöldségből készül akkor elég a 1,5 szeres vízmennyiség is). Lefedjük a 

fedővel, amíg eléri a ’11 óra’ állást közepes hőmérsékleten főzzük. Ekkor a legalacsonyabb 

hőmérsékleti fokozatra állítjuk a tűzhelyet. Az optimális főzési tartományban ’12 – 15 óra’ 

állás között főzzük kb. 25-30 percig. Miután megfőtt, a fedő még maradjon az edényen. A 

teljes főzési idő kb. 35-40 perc. Gyorsfőző fedővel kb. 8-10 perc. 

 

 

Palacsintasütés 

A szokásos módon keverje ki a palacsintatésztát.  

Ízlés szerint tehet bele kb. 2 evőkanálnyi olajat (kb. 1kg liszthez).  

Melegítse elő a 24 cm átmérőjű palacsintasütőt közepes fokozaton „10 óra” állásig. 

Egy pici kb.1 mokkáskanálnyi olajat cseppentsen az edénybe, oszlassa szét, majd elkezdheti a  

palacsinták sütését. 

Addig süsse az első oldalát, míg papírszerűen megdermed, és az oldalánál meg lehet lazítani. 

Fordítsa meg! Rövid idő alatt megsül. 

Végig közepes hőfokozaton süsse, nem kell többször olajoznia az edényt. 
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Karácsonyi és szilveszteri receptek 

Halászlé 

1,5 kg ponty (többféle halból is készíthető) 

4-5 fej vöröshagyma 

2 paradicsom (lehet fagyasztott is) 

2 TV paprika  

1 burgonya 

2 evőkanál pirospaprika 

Hal belsőség (máj, ikra) 

só, bors 

 

A halat megtisztítjuk, főzésre előkészítjük.  

A fejét, farkát, uszonyait levágjuk és a halhúst lefejtjük a gerincről.  

A halhúst érdemes kifilézni.  

A hagymát megtisztítjuk, felszeleteljük és az edénybe  (5,6 l; 3,1 l) tesszük.  

Közepes hőmérsékleten melegítjük „10 óra” állásig, majd ott takarékra (legkisebb hőfokra) 

állítjuk „13 óra” állásig.  

Ekkor beletesszük a hal fejét, farkát, uszonyokat és gerincet, majd ráöntünk kb. 2,5 l vizet 

(fedje el a víz a halat).  

Hozzáadjuk a paradicsomot , paprikát, burgonyát, sózzuk, borsozzuk.  

Felforraljuk és alacsony hőmérsékleten addig főzzük, míg a hús leválik a gerincről.  

Kb. 20-25 perc (gyorsfőző fedővel 5 perc). Elkészült az alaplé.  

A halléből kiemeljük a haldarabokat leszedjük a húsát vagy össze is lehet turmixolni, majd a 

sűrűjét átpaszírozzuk.  

Vajon vagy olajon a pirospaprikát megfuttatjuk és a forrásban lévő halléhez öntjük.  

Ha kell még hozzá folyadék, a megfelelő mennyiségre felengedjük.  

Beletesszük a közben feldarabolt halszeleteket és kb. 10 percig főzzük. 
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Borleves 

0,5 l bor 

2 dl víz 

szegfűszeg, fahéj 

2 tojás sárgája+ fehérje+ tej 

3 evőkanál cukor 

1 evőkanál liszt vagy étkezési keményítő 

A bort fel kell főzni vízzel, beletenni a fűszereket miután felforrt. 

A tojások sárgáját habosra kell keverni a cukorral és liszttel, beleönteni a forrás előtt lévő 

borba. 

Nem kell sokáig főzni ezután, csak míg felforr. 

A tojások fehérjét kikeverheti habbá, és teljesen megfőzheti. 

Így a borlevesbe tehet tojáshabot és azzal ízesebbé teheti. 

A habot szórja meg pici fahéjjal. 

 

Lencseleves vagy főzelék 

0,5 kg lencse 

1 fej hagyma 

só, bors, babérlevél  

1 gerezd fokhagyma 

mustár, tejföl 

A lencsét nem kell áztatni. A hozzávalókat beletesszük az 5,6 L edénybe és annyi vizet öntünk 

rá, hogy kb. 4 ujjnyi legyen a  lencse fölött ( ha főzelék , annyit hogy ellepje). Rátesszük a 

gyorsfőzőt. 

Nagy hőfokon kezdjük a főzést, míg nyomás alá nem kerül. Majd „11 óra” állásnál levesszük a 

hőfokot a legalacsonyabbra és kb. 8 percig főzzük így. 

Ha levehető már a gyorsfőző fedő, hozzá keverjük a tejfölt.  

Nem fontos berántani! 
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Káposztaleves 

1 kg hordós káposzta 

2 fej hagyma 

1 szál füstölt kolbász 

30 dkg füstölt tarja 

pirospaprika, só, bors 

szárított gomba kb. 20 dkg 

csipetke 

 

A hideg 20 vagy 24 cm átmérőjű edénybe beletesszük a feldarabolt (karikázott) kolbászt és 

füstölt tarját. 

Zsírjára pirítjuk, majd rátesszük a hagymát és rövid ideig dinszteljük. 

A pirospaprika, só, bors és a káposzta is belekerül. 

Hozzáadjuk a szárított gombát és a vizet is ( kb. 3-4 L ). 

A gyorsfőző fedővel fedjük le és nagy hőmérsékleten kezdjük a főzést. Miután a piros 

nyomásszabályzó felemelkedett, a legkisebb hőfokra állítjuk és 10 percig  „11-13 óra” álláson 

főzzük.  Ezután tálalható. 

 

Sütőtök leves 

kb. 1/2 kg sütőtök 

fél póréhagyma 

1 húsleveskocka vagy húslé 

3 dl tejszín, vaj  

só, bors 

A póréhagymát vajon megpirítjuk, rákerül a tök, 2 csésze víz, húslé, só, bors. 

Rátesszük a gyorsfőző fedőt, nagy energián kezdjük a főzést. Miután lezárt, kb.2-3 percig 

pároljuk. 

Mikor leemelhető a gyorsfőző fedő,  botmixerrel összeturmixoljuk, megfelelő sűrűségűre 

készítjük, és felöntjük tejszínnel. 

Pirított tökmaggal vagy sült baconnal tálaljuk. 
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Kocsonya 

5-6 köröm 

1 kg sovány hús 

3-4 farok, fül 

2-2 sárgarépa, fehérrépa 

4 fej lilahagyma 

4 fej fokhagyma 

só, bors 

A nagy edényt (6,7 L vagy 9 L) megtöltjük a hozzávalókkal majd felöntjük hideg vízzel, 

ügyelve, hogy 2/3-nál több folyadék ne legyen az edényben. 

Rátesszük a gyorsfőző fedőt, nagy hőfokra kapcsoljuk, s miután nyomás alá került 

(nyomásszabályozó kiemelkedik), levesszük a legkisebb hőfokra. Így főzzük 40 percig. 

Ha kihűlt, tányérokba tesszük a húst, rámerjük a kocsonya levét és megvárjuk, míg 

megdermed a kocsonya. 

 

Székelykáposzta 

1 kg hordós káposzta 

1 kg lapocka vagy csülök  

2 nagy fej hagyma 

só, bors, őrölt kömény, fűszerpaprika 

zöld paprika, paradicsom (mirelit is jó) 

fél csésze gyöngyárpa (gersli) 

Közepes hőmérsékleten előmelegítjük az edényt „10 óra” állásig, majd beletesszük a 

felkockázott húst és jól megpörköljük, míg szép piros kérge nem lesz. 

Hozzáadjuk a felvágott hagymát, gerslit, fűszereket, a káposztát és kb. 2 dl vizet, majd 

rátesszük a gyorsfőző fedőt. 

Nagy hőfokozatra kapcsoljuk, amíg nyomás alá nem kerül (piros nyomásszabályzó szelep 

kiemelkedik), majd „11 óra” állásnál takarékra kapcsoljuk a tűzhelyet. Így főzzük 10 percig. 

Ha a nyomásszabályzó lesüllyed, nyitható az edény.  Összekeverjük és tálaljuk.  
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Gesztenyével töltött pulyka aszalt szilvával és mazsolás rizzsel 

1 kg pulykamell vékony szeletekre vágva 

2 csomag gesztenye massza (nem édes) 

1dl whisky 

2dl tejszín 

só, bors 

szerecsendió 

2 evőkanál vaj 

 

A vékony szeleteket megkenjük a gesztenyével, feltekerjük és hústűvel összetűzzük. 

A 24 cm átmérőjű sütőedényt üresen felmelegítjük „10 óra” állásig, ott beletesszük a  

tekercseket, átsütjük minden oldalukat.  

Fűszerezzük, hozzáöntjük a whiskyt és az aszalt szilvát, majd fedő alatt kb. 20 percig pároljuk 

a legkisebb hőfokon, amíg a mutató el nem éri a „16 óra” állást. Ebben a tartományban még 

főhet a hús tovább is.  

Amikor elkészült, 2 dl tejszínt elkeverünk 1 evőkanál étkezési keményítővel, ezzel már csak 

felforraljuk egyszer, s készen is van. 
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Pangasius rétes tésztában sütve 

1-2 csomag réteslap 

1db 25 dkg mascarpone 

friss snidling 

só, bors, citrombors 

parmezán sajt 

1 csomag pangasius hal (vagy bármilyen szálkamentes hal) 

 

A sajtot összekeverjük a fent említett hozzávalókkal. 

A halat kiengedjük, ha fagyos. 

Citromlével meglocsoljuk, citromborssal, sóval fűszerezzük és kb.3X3 cm darabokra vágjuk.  

A mascarpone-t kikeverjük a citromborssal, snidlinggel és a parmezánnal.  

A réteslapokat megolajozzuk, 3 lapot egymásra rakunk, majd négyzet alakú részekre vágjuk.  

A kis részekre ráhelyezzük a haldarabokat és a krémet, majd batyukat készítünk belőlük.  

 

Kenjük be a 24 cm-es sütőedény alját egy kis olajjal, helyezzük bele a batyukat, a tetejüket 

kenjük meg olajjal vagy olvasztott vajjal.  

Sütőben sütjük kb. 20 percig közepes fokozaton, amíg szép pirosra nem sül a teteje. 
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Töltött dagadó 

 

1 kg dagadó 

2-3 zsemle vagy kenyér 

3 csirkemáj 

2-3 gombafej 

2 fej kicsi hagyma 

2 tojás 

petrezselyem zöld 

só, bors, majoranna 

 

Tejben megáztatjuk a kenyeret, és a többi hozzávalóval együtt összegyúrjuk, majd 

beletöltjük a húsba. Hústűvel összetűzzük. 

Előmelegítjük a 24 cm átmérőjű sütőedényt „10 óra” állásig közepes hőmérsékleten. 

Beletesszük a húst, minden oldalán megsütjük ropogós pirosra. 

Fűszerezzük a hús külső oldalát is. 

Fedjük le a 24 cm átmérőjű kombi tállal és közepesnél kisebb hőfokon süssük egyik, majd 

másik oldalát 25-25 percig. 

Addig sütjük, míg zsírjára nem sül (ez kb. még 10-15 perc). 

A vákuum gombbal emeljük le a kombi tálat. 

Párolt alma vagy körte kitűnő hozzá. 

Ugyanezt lehet a 6,7 L-es edényben is sütni gyorsfőző fedővel: 

Minden oldalát átsütjük, kevés bort öntünk alá, a  gyorsfőző fedőt rátesszük és kb.10 -12 

percig puhítjuk először nagy hőfokon, majd ha lezárt, alacsonyon 10-12 percig, „11-13 óra” 

állás között. 

Miután leengedett a piros nyomásszabályzó, vegyük le a fedőt. 

Süssük zsírjára kb.5-6 percig közepes fokozaton. 
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Diós bundában sült hal 

1 kg tengeri halfilé vagy harcsa- vagy pontyfilé 

citromlé 

liszt, tojás, zsemlemorzsa 

durvára darált dió 

só, citrombors 

A halat megcitromozzuk és kb. 15-20 percig hagyjuk állni. 

Kb. 2-3 evőkanál vajat takarékenergián felmelegítünk „10 óra” állásig.  

A zsemlemorzsához hozzákeverjük a durvára őrölt diót és ebben forgatjuk meg a 

halszeleteket.  

A „10 óra” állásig felmelegített edénybe belehelyezzük és mindkét oldalát szép pirosra 

sütjük.  

A vajat pótoljuk sütés közben, fedő nem szükséges a sütéshez.  

A halat citromkarikával díszítve burgonyapürével tálaljuk. 

 

Aszalt szilvával töltött rántott pulykamell mandulás bundában 

0,5 kg – 1 kg pulykamell 

magozott aszalt szilva 

citrombors 

só  

liszt  

tojás  

zsemlemorzsa 

szeletelt mandula 

A pulykamellet befűszerezzük; ahol felszúrtuk,  oda is kerüljön cirtombors, só! 

Az aszalt szilvát rövid ideig áztatjuk, hogy puhább legyen.  

A pulykamellet felszúrjuk és megtöltjük az aszalt szilvával és bepanírozzuk a mandulával 

összekevert zsemlemorzsában.  

A 2,7 l vagy 1,4 l sütőedényt „10 óra” állásig közepes hőfokon felmelegítjük.  

Kb. fél ujjnyi olajat öntünk az edénybe és megsütjük a szeleteket mindkét oldalukon fedő 

alatt. A fedőt csak félig tesszük az edényre, hogy a gőz eltávozhasson. Ha nem túl vastag a 

hússzelet, süthetjük úgy, mint a rántott szeletet. 
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Szerencsét hozó ropogós malacsült szilveszterre: 

2-2,5 kg malachús ( bőrös malac lapocka, comb) 

só, bors  

magyaros fűszerkeverék 

fokhagyma gazdagon 5-6 gerezd 

vöröshagyma 

fél üveg sör  

 

Előző este vágjuk be a malac bőrét és belülről fűszerezzük meg a bevágások mentén. 

Melegítsük elő a megfelelő méretű főzőedényt (2,7 vagy 6,7 l edényt) „10 óra” állásig, és ott 

tegyük bele a malacdarabot.  

Ropogós pirosra süssük át a hús minden oldalát, majd dugjuk a bőre alá a fokhagymát, és 

fűszerezzük át még egyszer. Figyeljünk arra, hogy a fokhagyma a bőre alatt legyen.   

Öntsünk az edénybe kb. 2 dl sört és a 6,7 literes edény használata esetén, tegyük a gyorsfőző 

fedőt az edényre.  

Kb. 20 – 25 percig pároljuk a legalacsonyabb hőmérsékleten. (Ha a 2,7 literes edényt 

használjuk, kb. 40-45 percig sül a hús, hőmérsékletkijelzős fedővel.) 

 

Az idő leteltekor nyomásmentesítsük az edényt, és a továbbiakban fedő nélkül süssük a húst, 

időnként forgatva közepes hőmérsékleten. Közben locsoljuk is sörrel, a szaft be fog 

sűrűsödni.  

Ha szükséges, sütőben 220 °C fokon süssük át, közben locsolgassuk a sörrel.  

Lencse- vagy krumplisalátával kínáljuk.   

 

 


